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ה את חוקרת החלה זה־עתה נדהמה. י י חן, דבורה עורכת־הדין תובעת,77
 התברר והנה נגדית, חקירה שלפניה עד
 עוב- כמה ״שכח״ שהעד להפתעתה לה

 על במישטרה. קודם־לכן שמסר דות־מפתח
וני הנאשמות, שתי ישבו מולה הספסל

הסי הבעת את להסתיר — לשווא — סו
 מאבדת החלה חן פניהן. על שפשטה פוק
עו הסרבן שהעד חשה היא סבלנותה. את
 שבנתה התביעה בניין כל את למוטט מד

רב. כה בעמל
לתו היתה לא רגיל, עד זה היה אילו

הלי לפתוח מבקשת היתה היא בעייה. בעת
סו עדות מסירת על נגדו מישפטיים כים

למאסר. מייד נשלח היה והאיש תרת,
 העדים דוכן על שעמד שהאיש אלא

 היה רגיל. עד היה לא חן התובעת מול
 החקירות אגף ראש שלוש, אהרון ניצב זה

ובעצמו.* בכבודו — במטה־הארצי
ידו דמויות הן אף היו הנאשמות שתי

 אלפרידה ואמה, צ׳יזיס אלישבע עות,
ברשל.

 עלה )33( צ׳יזיס אלישבע של שמה
 הרומן פרשת התפוצצה כאשר לכותרות

 דיין משה שר־הביטחון עם שניהלה הסודי
 הדים עוררה הפרשה .1969/68 בשנים

בסידרת ופורסמה ובחו״ל, בארץ נרחבים

שלוש אהרון ניצב
סותרת עדות

אלי ״פרשת ,1794 הזה (העולם מאמרים
.1972 בשנת שבע״)

 אהרון את גם אלישבע הכירה עת באותה
לתפ בלישכה כקצין אז ששימש שלוש,
 המיש־ של הארצי במטה מייוחדים קידים
 כמפקד שלוש כיהן יותר מאוחר טרה.

שהת עד המישטרה, של הדרומי המחוז
ה אחת עם שלו אהבים פרשיית פוצצה

 שוטרת, אותה הארצי. במטה שוטרות
 מאשתו לגירושיו גרמה לשלוש, שהרתה

 מאונס לפרישתו — שנים חמש ולפני
 במשך אשתו. היא כיום המישטרה. משורות

 הראשונה הפגישה מאז השנים, אותן כל
 קשריו על שמר הוא צ׳יזיס אלישבע עם

בבע שלה ״יועץ היה הוא לדבריו, עימה.
שונות.״ יות

אהבת  הפכה המ
עושקת

ב אלישבע הסתבכה 15<>מ ינואר ף*
 שהוגשה נגדה; תלונה בעקבות פלילים, *■
ה של הקשישה אמו זיידלבך, טינה ע״י

 חוקרת החלה המישטרה זך. נתן משודר
 את ואמה אלישבע ניצלו שעל־פיו חשד,
 על- זיידלבך טינה של )78( המופלג גילה
ולהע חסכונותיה כל את ממנה להוציא מנת

לרשותן. בירם
 ניצב גם היה בפרשה הנחקרים בין

באוניבר כפקיד עת באותה שעבד שלוש,
 שורבב שלוש של שמו תל־אביב. סיטת

לאלי ״יעץ״ שהוא שהתברר אחרי לפרשה

הנזפכ״ל. מקום ממלא כיוס *

(למטה) ולאחריה (למעלה) הפרשה לפני ואמה אלישבע
מונעת גניבה

זה. בעניין גם ולאמה שבע
 במהרה הפכו המישטרה של חשדותיה

 ל- והבת האם נגד שהוגש כתב־אישום,
פתל־אביב. בית־מישפט־השלום

 צ׳יזיס שאלישבע נטען בכתב־האישום
 זיידלבך לטינה סיפרו ברשל ואלפרידה

 וגלמודות זקנות נשים על סיפורי־זוועה,
 את המנשלים בנים ועל לרחוב המושלכות

ש טינה, רכושם. מכל הקשישים הוריהם
 בלונדון, שנים תשע מזה חי המשורר בנה

 מ־ סובלת כשהיא בארץ, גלמודה נותרה
השתכ היא ומסניליות. עורקים הסתיידות

ל עימן הלכה הנשים, שתי מדיברי נעה
 מחסכונו־ לירות 10,000. סך הוציאה בנק,
 הכל והפקידה תכשיטיה כל את אספה תיה,

ואמה. אלישבע של בכספת
 למיקרה אליבי, לעצמן הכינו הן בינתיים

בפרשה. תתערב שהמישטרה
 אהרון יועצה, עם התקשרה אלישבע

 פיקדון שקיבלה לו סיפרה שלוש,
 נדרשת, ושהיא וסנילית, זקנה מאישה
 להשיב זקנה, אותה של ידידתה על־ידי

 29ב־ לפעול. כיצד יודעת ואינה הכסף את
 אלישבע עם שלוש נפגש 1976 בינואר
 יעץ ושם דיזנגוף, שברחוב שלה בבוטיק

 מהסבך. לצאת כדי לנהוג עליה כיצד לה
 היו 57ה* בן המישטרה איש של בפיו
 לאלישבע אמר הוא ביותר. נבונות עצות

תד ממנה, שקיבלה מה כל לזקנה שתחזיר
נייטרלים. עדים נוכחים יהיו שבמעמד אג

 העצה, על־פי נהגה לא צ׳יזיס אלישבע
 את שבועיים כעבור המישטרה וכשפתחה

 הכסף שם נתגלו אלישבע, של הכספת
 1976 מארם חודש בתחילת והתכשיטים.

 אזרח, עדיין שהיה שלוש, אהרון נחקר
התא את מסר הוא מפורטת. עדות ומסר

 שבהם בשבוע והיום השעה המדוייק, ריך
 שבה הדרך על לה ויעץ אלישבע עם נפגש
 שאלישבע היטב זכר גם הוא בעניין. תנהג
 בעלת כי פגישה, באותה בפניו, ציינה

 מ־ שסובלת סנילית ״זקנה היא התכשיטים
 גם מסר וכך רצינית,״ הסתיידות־עורקים

במישטרה. בהודעתו
הוז והבת, האם של מישפטן כשנפתח

 כבר היה הוא מטעמן. כעד־הגנה שלוש מן
 למיש־ שהוחזר אחרי החקירות, אגף ראש
תבורי. חיים המפכ״ל על־ידי טרה

 ניצב את זה בתפקיד החליף שלוש
 רקע על להתפטר שנאלץ קדמי, יעקוב

 עדותו אחרי תבורי״. עם חילוקי־דיעות
 נגדית חקירה שלוש ניצב נחקר הראשית

 נפלה וכאן חן, דבורה התובעת על־ידי
 שלוש החל בלתי־מוסבר באופן ההפתעה.

לפני פירט שאותם מהותיים פרטים שוכח
 שאלותיה כל על במישטרה. בעדותו כן

 בהר- לסייע עשויות שהיו התובעת של
 שלוש השיב ואימה אלישבע של שעתן

 נוספות מתחמקות ותשובות זוכר״ ב״איני
באלה. כיוצא

יתכן רגיל, אזרח שלוש היה ״אילו

ב רב דיוק ממנו לדרוש היה ניתן שלא
 מישטרה איש היותו עובדת אך עדות.
 עד שנוהג כפי לנהוג אותו מחייבת ותיק,
 לפני זיכרונו את ולרענן במישפט, רציני
 התובעת אמרה העדים,״ דוכן על עלותו

בית־המישפט. ישיבת אחרי הנרגשת
 לעניין התייחס, אילת חיים השופט גם

 ״עד־ההגנה בקובעו: שלוש, של עדותו
 אשר שלוש, אהרון ניצב היה שניים מיספר

 שאמר מה בין מסויים אי־דיוק יש בדבריו
 במישטרה.״ הודעתו לבין בבית־המישפט

 :אי־דיוקים מאותם שניים פרט השופט
 בביטחון, שלוש אמר במישטרה ״בעדותו
 לאלפרידה נתנה המתלוננת כי לו שנמסר
 על-ידי לו נאמר במתנה. טבעת ברשל

 הס- של במצב היא המתלוננת כי אלישבע,
 אלה נקודות משתי רצינית. תיידות־עורקים

 מסקנתו היתה שזו ואמר בו, חזר הוא
 בטוח אינו וכי המתלוננת, של מצבה בדבר

 במתנה.״ נמסרה הטבעת כי לו שנאמר
 ״יש :שלוש אמר התאריכים עניין על

 בדיוק, לי זכורים לא שהתאריכים רושם לי
 עניין מזיכרוני.״ מועדים ששיחזרתי היות

 כדי לתביעה, מאד חשוב היה התאריך
 להחזיר שהות היתה שלנאשמות להוכיח

 את קיבלו שבו היום בין התכשיטים, את
פתחה שבו היום לבין שלוש של עצתו

צ׳יזים אלישבע נאשמת
חוזרת נוכלות

כן. עשו לא והן בחקירה, המישטרה
הר שלוש, של הסותרת עדותו חרף

 האם הנאשמות, שתי את השופט שיע
 בסך קנס מהן אחת כל על וגזר ובתה,
 על- חודשים שלושה ומאסר לירות 5,000
תנאי.

 היה תל-אביב מחוז שבפרקליטות אלא
 משום שלוש אהרון של במעשהו שראה מי

 תל־אביב מחוז ופרקליטת בית־הדין, ביזיון
 ע״י נתבקשה אוסטרובסקי-כהן, ויקטוריה

לפ רודה, אמנון עורך־הדיו הבכיר סגנה
 שלוש, נגד מישפטיים אמצעים לנקיטת עול

 ה־ לתפקיד המועמדים אחד כיום שהוא
 הערכת- עשתה אוסטרובסקי-כהן מפכ״ל.

 של שהעמדתו־לדין למסקנה והגיעה מצב,
 שמעל משימה תהיה בכיר קצין־מישטרה

 לא כך ומשום התמודדותה, וליכולת לכוחה
 זכה שלוש בפניה. שהומלץ כפי פעלה

ההפקר. מן
 העובדה לנוכח הגורל, צחוק זה היה

באח שהביאה זו היתה ישראל שמישטרת
 דוכן מעל בהם שחזרו עדים, כמה רונה

ש מפלילה מעדות בבית־המישפט, העדים
 ב- עדים אלה היו לרוב במישטרה. מסרו

 של מאימתם שסבלו פליליים, מישפטים
 בני־מיש־ ולחיי לחייהם וחששו ביריונים

 עדיין פחד של הנימוק אולם פחותיהם.
 אותם וכל אחד, שופט אף שיכנע לא

 סותרת עדות מסירת על לדין שהובאו
 ממושכת, לתקופת־מאסר בו־במקום, נשלחו,

שנים. לשלוש חודשים שלושה בין
■1 קיד עופי

 מחוזי כשופט בינתיים מונה קדמי •
בתד־אביב.
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